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Řídil auto přes zákaz

  

V neděli 18. února zastavili policisté po desáté hodině dopoledne v Okříškách vozidlo BMW,
jehož řidič jel po ulici B. Němcové ve směru od Jihlavy. Při kontrole zjistili, že řidičem je
osmatřicetiletý muž, který řídit vozidla nesmí. Na základě rozhodnutí soudu má totiž od
loňského září uložen mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidel na dobu jednoho roku. Dechová zkouška u něho byla negativní. Muž je
podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, který policisté dále
prověřují.

  

Opilý napadl přítelkyni

  

V neděli 18. února přijali policisté po druhé hodině odpoledne oznámení od ženy, kterou v
Moravských Budějovicích napadl v bytě její opilý přítel. Žena před ním ze strachu z dalšího
násilí utekla a před domem počkala na policejní hlídku. 

      

Policisté opilého čtyřiapadesátiletého muže zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu
2,47 promile alkoholu. Opilého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Žena neměla zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Na základě šetření
policisté zjistili, že ji opilý muž v bytě několikrát udeřil do oblasti ramen a zad. V minulosti ženu
napadl již opakovaně a jeho agresivita se stupňuje. Policisté na základě zjištěných informací
rozhodli o vykázání muže z bytu na deset dní. Dále je podezřelý ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití, který policisté šetří.
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Agresivní muže a ženu policisté zajistili

  

V neděli 18. února zasahovali policisté v domě v Moravských Budějovicích, kde napadla v bytě
seniorku její blízká příbuzná s přítelem. Napadená žena před nimi utekla a vyhledala pomoc v
sousedním bytě. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka. Seniorka neměla zranění, které by si
vyžádalo okamžité lékařské ošetření. V bytě byli šestapadesátiletý značně opilý muž a o
jedenáct let mladší žena, oba se chovali agresivně. Muž se navíc snažil seniorku napadat i v
přítomnosti policejní hlídky, která mu v tom zabránila. Policisté oba podezřelé zajistili, opilého
muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění a pětačtyřicetiletou ženu na
obvodní oddělení k provedení nezbytných úkonů. Dále provedli policisté šetření a zjistili, že
dvojice napadala seniorku nejprve slovně a muž následně i fyzicky. Muž a žena jsou podezřelí
ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, případ policisté šetří.

  

Jana Kroutilová
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